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SCHOOLRAAD
4 december 2018
● agenda:
o
o
o
o
o

goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
(21.2.c) schoolbevolking.
nieuwe inschrijvingsmodaliteiten 2019-2020
afspraak volgende vergaderingen
varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 27 september 2018
● aanwezig.
● personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch
● ouders: mevr. Lien Tallieu
● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luk Lodefier
● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke
● dir. Stefaan Debouver
● verontschuldigd
○ mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
● agenda.
o welkom
o goedkeuring verslag schoolraad 14 juni 2018
▪

absoluut en permanent rookverbod (24 u. op 24 u. en 7 dagen op
7) voor iedereen die een school betreedt

o nascholingen
▪

Elke leerkracht heeft zich voor minstens één nascholing
ingeschreven.

▪

lijst: cf. boekje 27.09.2018

o prioriteitenplan
▪

nieuw leerplan ZILL

▪

referentiekader OK (onderwijskwaliteit)

▪

(nieuwe wiskundemethode)

▪

(begrijpend lezen)

▪

schema: cf. boekje 27.09.2018

o extra-murosactiviteiten 2018-2019
▪

uitstappen en schoolreis kleuters

▪

zeeklassen 1ste graad

▪

plattelandsklassen 2de graad

▪

sportklassen 3de graad

▪

schema: cf. boekje 27.09.2018

o schoolbevolking 2018-2019
▪

kleuter: 77

▪

lager: 141
● totaal: 218
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SCHOOLBEVOLKING 2018-2019
03.12.2018
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Olivia CLAEYS (P)
Thyben WULLAERT (P)
Ilara DUYCK (P)
Amedee HERMAN (P)
Victor CAPOEN (P)
Mia PUYPE (P)
Nelle VANEECKHOUTTE (P)

28.05.16
08.06.16
24.05.16
12.07.16
15.08.16
16.10.16
11/11/16

Leon DE VLIEGER (K1)
Lena BOONE (K1)
Bess NACHTERGAELE (P)

06.12.16
14.12.16
03.04.17
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INSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLJAAR 2019-2020
● Scholen die niet alle leerlingen inschrijven, moeten digitaal aanmelden.
● Aanmelden is digitaal kenbaar maken van de intentie tot inschrijven in
één of meerdere scholen (met opgave van de voorkeur)
● Voor de scholen:
○ Scholen uit de regio melden samen aan (eenduidige communicatie,
minder dubbele inschrijvingen,...)
○ Het is belangrijk vooraf na te denken voor welk capaciteitsniveau
aangemeld wordt.
○ Brussen en kinderen van personeel kunnen vooraf ingeschreven
worden volgens chronologie of aangemeld (eerst ordenen) worden.
○ Welke ordeningscriteria gebruiken?
■ meer aangemelde leerlingen dan vrije plaatsen ⇒ ordenen

(digitale wachtrij)
● ordeningscriteria:
○ afstand school-thuis of school-werkplek ouder
○ schoolkeuze (voorkeur van de ouders)
○ toeval
○ verschillende combinaties mogelijk
■ Leerlingen die in meerdere scholen gunstig geordend zijn, worden
toegewezen a
 an de school van hoogste keuze waar ze een
plaats kregen. (De voorkeur van de ouders speelt hierbij altijd
een rol.)
■ Het resultaat is
● een ticket voor inschrijving in school van hoogste keuze
of
● een ticket voor inschrijving in school van lagere keuze en
plaats op de weigeringslijst van hogere voorkeurschool
of
● weigering voor alle scholen waarvoor aangemeld
○ sociale mix
■ Capaciteit opsplitsen in 2 contingenten: indicator- en
niet-indicatorleerlingen (opleidingsniveau moeder en
schooltoelage)
● Het Spoor 2017-2018: 36,8%
○ De software (“V-ICT-OR” of “Meld-je-aan”) bevatten minimaal
volgende onderdelen
■ registratie school- en kindgegevens
■ ordenen en toewijzen
■ toewijzingslijst
○ Ouders z
 o breed mogelijk informeren!
○ Aanmeldingsdossier moet binnen voor 15 januari
● Voor de ouders:
○ 1-29 maart: kind digitaal aanmelden
○ 29 april: resultaat van de aanmelding
■ ticket voor de toegewezen school (en ev. weigeringsdocument
van hoger gekozen school)

■ weigeringsdocumenten van alle scholen van aanmelding
■ (nooit toegewezen in een school waar niet aangemeld werd)
○ 6-24 mei: met ticket naar school van aanmelding om in te schrijven
○ vanaf 28 mei: vrije inschrijvingsperiode
● Tijdlijn:

15/1
scholen

feb.

1-29/3

dossier
Agodi

ouders

29/3-26/4
verwerking

aanmelden

29/4

6-24/5

28/5...

bekend
maken
resultaat

inschrijven met
ticket

vrije
inschrijvingen

Vragen:
● Wat met kinderen die te jong zijn om te starten in 2019-2020,
maar wel tot hetzelfde geboortejaar horen als die leerlingen die er
wel in kunnen starten?
● Is er een voordeel aan het aanmelden van brussen of kinderen
van personeel?
●

